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HAVETS DAG PÅ RÖNNÄNG 2022 

Göran Sändare 

  

Äntligen var det dags igen, efter två års uppehåll på grund av pandemin, att 

anordna Havets Dag på Rönnäng. Att det var efterlängtat förstår man av de 

tusentals besökare som denna dag, den 28 maj, strömmade till hamnen i Rönnäng. 

Längs kajerna låg flera stora och små fiskebåtar och på land var det en livlig 

kommers med räkor, kräftor och flera olika slags fisk.  

Devisen för Havets Dag är: ”En hyllning till havet och till dem som har havet som 

arbetsplats”, och det stämde verkligen. Förutom alla fiskebåtarna, varav flera hörde 

hemma i Rönnäng, fanns både Sjöräddningssällskapet, lotsar, strandstädare, polis 

och Räddningstjänsten på plats. För barnen var det väl sörjt för underhållning med 

fiskedamm, krabbfiske och flera hoppborgar. Även de politiska partierna fanns 

tillstädes för att utnyttja tillfället till valpropaganda inför höstens val.  

 

 

Benita Nilsson invigningstalar. 

 

   Invigningstalare var Benita Nilsson, ordförande i Tjörns kultur- och fritidsnämnd. 

Hon påpekade särskilt fiskets stora betydelse för både Tjörn, Bohuslän och Sverige i 

stort. Och fisket var verkligen det stora intresset för stora delar av publiken. Här 

kunde man gå ombord på flera av fiskefartygen och beundra den avancerade 

utrustningen man i dag använder, både på bryggan med en imponerande elektronisk 
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utrustning för navigering och fiskesök och på däck med alla moderna trummor, 

vinschar och trålar.  

   Den största fiskebåten, GG 778 Lövön, naturligtvis hemmahörande i Rönnäng, drog 

massor av besökare. I styrhytten stod skepparen Olle Arvidsson och berättade 

beredvilligt för de som var intresserade hur man bedriver fisket i dag. Han nämnde 

att man har två besättningar om fyra man vardera som alternerar. Man ligger ute 5–

10 dagar och fiskar innan man går till hamn för att lossa lasten. På vintrarna fiskar 

Lövön mest i Östersjön medan man under sommarhalvåret ligger runt Shetland.  I 

Östersjön är det mest sill och skarpsill medan man i Nordsjön tar upp sill, tobis och 

makrill. 

   Lövön byggdes 2012 på Tjörnvarvet AB i Rönnäng och ägs av Lövön AB med 

bröderna Olle, Anders och Mats Arvidsson som delägare. Hon är 44 meter lång, 11 

meter bred och har ett djupgående på 7,6 meter. Man har två 25-tons trålvinschar och 

två tråltrummor med 40 tons dragkraft vardera.  För fångsten finns ombord stora 

fisktankar med kylning som kan härbärgera hela 800 m3 fisk! Huvudmaskineriet 

består av en MAK 6M 25C med en effekt på 2 000 KW.  

 

 
GG778 Lövön. 
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Skepparen Olle Arvidsson på Lövön. 

 

Den andra större fiskebåten var GG 707 Arkö, från Dyrön. Arkö ägs av Arkö Fiske AB 

på Dyrön.  Hon lär vara den räkfiskebåt i Sverige som fiskar flest räkor per år, och 

man har till och med ett eget varumärke, Arköräkor. Naturligtvis kunde man här 

köpa dessa räkor men även havskräftor, då bröderna Karl och Wilhelm Ivarsson stod 

och sålde dem på kajen.      

 

 
GG707 Arkö. 
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Ytterligare en Rönnängsbåt var GG 21 Zentha som ägs av Robert och Gert-Ove 

Gustafsson. Zentha byggdes 1981 och har en längd av 18,9 meter, bredd 5,6 meter 

med ett bruttoton på 59, och en motor på 294 KW.  

 

 
GG21 Zentha.  

 

Dessutom låg här flera mindre båtar, bland andra GG 765 Gideon, Rönnäng, GG 705 

Hamneskär, GG 116 Linda, Rönnäng, LL 107 Rimfors, Fisketången (egentligen hemma 

på Rönnäng), GG 85 Stella, Klädesholmen, och GG 221 Svanefjord. 

 

 

    
GG 705 Hamneskär               GG 116 Linda 
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GG 221 Svanefjord                      LL 107 Rimfors 

 

 

 
 GG 765 Gideon      GG 85 Stella 

            

   Även den äldre sjöfarten var representerad, av m/s Atene som av många anses 

Sveriges vackraste seglande skuta. Hon kom visserligen in till Rönnängs hamn från 

Skärhamn för motor men därefter prydde hon sin plats bland alla fiskebåtarna.  
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M/s Atene av Skärhamn. Foto Susanna Leibovici.  

 

   En av initiativtagarna till Havets Dag, Anders Schedwin, gick omkring bland alla 

besökare och var uppenbarligen mycket nöjd med att det äntligen gick att anordna 

denna stora begivenhet igen. Det är bara att hoppas på att Havets Dag i 

fortsättningen kommer att anordnas på Rönnäng, just som ”en hyllning till havet och 

till dem som har havet som arbetsplats”! 


